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Opisanemu stanju navkljub pa je od Sojčevega obsežnega kiparskega opusa veliko del še 
(dobro) ohranjenih. Največ po cerkvah na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju, ki jih je opre-
mil bodisi z oltarji, lesenimi nastavki krstilnikov, spovednicami in postajami križevega pota, 
bodisi s posameznimi kipi. Več kosov – od doprsnih portretov in reliefov z nabožno motiviko 
do predmetov uporabne umetnosti – pa hranijo tudi umetnikovi potomci. Tako se je vendarle 
ohranilo dovolj del, da bo umetniku še vedno mogoče dodeliti ustrezno mesto v zgodovini slo-
venske umetnosti.11 

Simona Kostanjšek Brglez

ulici  prizidal velik atelje, v pritličju hiše ob ateljeju je bila delavnica, za hrambo del pa je uporabljal tudi leseno 
drvarnico ob hiši. Gl. SI_PAM/0011/103/00012, MA/1294 – Razlagova ulica 20, Maribor: gradbeni spisi in 
gradbena dokumentacija, 1928−1932. Hiša z ateljejem je bila v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja 
porušena, potomci, ki so se preselili v manjše stanovanje, so iz nje odnesli le manjše število del. Za številne 
podatke ter vpogled v zapuščino in osebne arhive se zahvaljujem umetnikovim sorodnikom.

11 Obsežnejše besedilo o življenju in delu Ivana Sojča je v pripravi. Pričujoči prispevek je nastal v okviru pro-
jekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne 
Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni 
razvoj, ter v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), 
ki ga iz državnega proračuna sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Peš po mestu. Zgodovina in kulturna dediščina 
slovenske bistrice
Vodstvo po umetnostnih spomenikih Slovenske Bistrice, 19. oktober 2019

V soboto, 19. oktobra 2019, se je približno petdeset obiskovalcev udeležilo strokovnega vodstva 
po mestnem jedru Slovenske Bistrice, ki je potekalo v okviru projekta Dnevi evropske kultur-
ne dediščine. Izvedbi dogodka v organizaciji ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinskega inštituta 
Franceta Steleta, in turistične agencije Sajko turizem, d. o. o., se je pridružil Zavod za kulturo 
Slovenska Bistrica. Z zgodovino mesta, njegovim razvojem in spomeniki nepremične kulturne 
dediščine je udeležence seznanila Simona Kostanjšek Brglez, zaposlena na Umetnostnozgodo-
vinskem inštitutu Franceta Steleta v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodo-
vinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije. O dejavnostih, ki so 
potekale v posameznih hišah, in osebnostih, ki so v preteklosti delovale na tem območju, pa je 



472019 • 65 Umetnostna kronika

govoril Viktor Ajd, vodja vodniške službe Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, ki je udeležence 
na koncu popeljal tudi po bistriškem gradu. Za pogostitev pred začetkom triurnega sprehoda je 
poskrbela turistična agencija Sajko turizem, dogodek se je zaključil s pokušino lokalnega vina 
Ritoznojčan v grajski kleti.

Na sprehod po mestu so se udeleženci odpravili s trga, imenovanega Gradišče, na jugovzhod-
nem delu starega mesta, ki predstavlja zametek trga Bistrica in poznejšega mesta. Od tam se je 
naselje začelo v 13. stoletju širiti proti zahodu. Simona Kostanjšek Brglez je med spoznavanjem 
posameznih pomembnejših spomenikov orisala zgodovinski in urbanistični razvoj Slovenske 
Bistrice. Na vogalu Vošnjakove in Kolodvorske ulice je ob ogledu stare šole in občinsko stavbo 
govorila o značilnostih arhitekture poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja v nekdanji avstro-ogrski 
monarhiji, spregovorila je o društvu Sokol, ki je imelo prostore v današnjem Domu svobode, 
nato pa je skupina nadaljevala pot do kamnitega mostu čez potok Bistrica, ki je naslednik mostu 
iz zgodnjega 14. stoletja. Na Trgu Alfonza Šarha so si udeleženci ogledali modernistično arhitek-
turo Slomškovega doma, baročno znamenje z Brezmadežno in pomembnejše hiše iz 18. stoletja, 
pogled pa so usmerili še navzgor po Mariborski cesti, na kateri izstopa imenitna neobaročna 
stavba, prezidana po naročilu nekdanjega veleposestnika Franca Juharta in po načrtih maribor-
skega arhitekta Maksa Czeikeja. Na drugem bregu Bistrice je bil na vrsti ogled župnijske cerkve 
sv. Jerneja s kakovostnimi baročnimi poslikavami in opremo, nato pa se je skupina vrnila na ob-
močje srednjeveške Slovenske Bistrice. Na Trgu svobode je sledil ogled stavbnega fonda vključno 
z mestno hišo, nekdanjim hotelom Austria in stavbo, v kateri domuje knjižnica Josipa Vošnjaka. 
Umetnostna zgodovinarka je udeležence popeljala še v mestno cerkev Marije sedem žalosti, ki 
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je pripadala minoritom in v kateri so imeli svojo grobnico posestniki Slovenske Bistrice grofje 
Vetter von der Lilie, sledila sta sprehod po Partizanski cesti in ogled slovenjebistriškega grajskega 
parka, zglednega spomenika oblikovane narave in gradu. Viktor Ajd je skupino vodil tudi po 
nedavno odprti razstavi arhitekta in industrijskega oblikovalca Branka Kraševca, ki je na ogled v 
grajski galeriji.

Odzivi udeležencev so bili zelo pozitivni, z več strani pa prihajajo tudi pobude, da se na ta 
način izpeljano vodenje po mestnem jedru umesti v stalno ponudbo turistične agencije Sajko 
turizem, d. o. o., ki je partner v omenjenem projektu Umetnost za turizem. Kot predhodno že 
Jernejeva pot, je tudi ta dogodek na lokalni ravni povezal različne ustanove in posameznike ozi-
roma okrepil njihovo sodelovanje ter doprinesel k prepoznavnosti slovenjebistriškega prostora 
kot območja s potencialom za razvoj kulturnega turizma, kar sta dva od pomembnejših ciljev 
projekta.

Uredništvo Umetnostne kronike

Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2017
Umetnost do okoli leta 1945. Pojasnilo

Umetnostnozgodovinska bibliografija s področja umetnosti do okoli leta 1945, ki je izhajala 
v tiskani obliki v reviji Umetnostna kronika, se z letošnjim letom seli na splet. Objavljena bo v 
digitalni verziji, ki bo od januarja 2020 dostopna na spletni strani Umetnostnozgodovinskega 
inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU v zavihku Zbirke. Urejena bo v datoteki formata Pdf, ki bo 
obiskovalcem spletne strani omogočala enostavno iskanje. S selitvijo bibliografije na spletno st-
ran bo v tiskani reviji na voljo več prostora za druge vsebine, ki predstavljajo zanimivejše branje 
za bralca. V bibliografijo bodo vključene bibliografske enote, ki so bile s pomočjo UDK vrstilcev 
za umetnost in po ključnih besedah, zlasti osebnih imenih, zajete iz bibliografsko-kataložne 
baze podatkov COBIB.SI do začetka novembra 2019. Vključena bodo dela, ki so izšla v Sloveni-
ji, in tista, ki so jih slovenski avtorji objavili v tujini. Digitalna različica bibliografije prinaša tudi 
novost: obiskovalcem spletne strani bo s klikom na spletne povezave omogočen neposreden 
dostop do tistih bibliografskih enot, ki so na spletu objavljene v digitalni obliki.   

Na spletni strani bodo sčasoma dostopne tudi umetnostnozgodovinske bibliografije, ki so 
bile v Umetnostni kroniki objavljene v preteklih letih.
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